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SAYI  : YMM.681/2016-1097                                 İstanbul, 16.08.2016 

 

KONU: 6736 Sayılı Alacakların Yeniden  

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Af Kanunu) 

 

  

 

Sayın Yetkili; 

 

Kamuoyunda vergi affı olarak adlandırılan ve gündemi meşgul eden ‘6736 Sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanı’nın onayında bulunmaktadır. 

 

Vergi, sigorta, idari para cezası ve pek çok kamu alacağının yeniden yapılandırılmasına imkan 

veren ve matrah artırımı ile stok affını da içeren söz konusu kanunla ilgili olarak şirketimiz vergi 

bölümü Denetim Müdürü SMMM Celal Şen tarafından düzenlenen özet bilgilendirme notu 

ilişikte yer almaktadır. Kanun ve kanuna ilişkin tebliğler resmi gazetede yayınlandığında 

şirketinize ayrıntılı açıklamalar içeren sirkülerimiz gönderilecektir. 

 

Konuya ilişkin olarak tereddüt edilen konularda müşavirliğimizle temas kurulmasını rica ederiz. 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                 Saygılarımızla, 

                                                                                               

                                                                                               YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 
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1. KAPSAM ve ORTAK HÜKÜMLER 

1.1 Kapsam 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ait ya da 2016 

yılına ilişkin olup 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk etmiş olan; 

 Vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, (*) 

 Gecikme faizleri, gecikme zamları, 

 Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 

(*) 2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2016 yılı için tahakkuk 

eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç. 

b) 30/6/2016 tarihinden önce aşağıdaki Kanunlar gereğince verilmiş olan idari para cezaları, 

 Askerlik Kanunu,  

 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,  

 Milletvekili Seçimi Kanunu,  

 Karayolları Trafik Kanunu,  

 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

 Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,  

 Karayolu Taşıma Kanunu,  

 Nüfus Hizmetleri Kanunu,  

 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,  

 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun  

 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  

c) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan aşağıda belirtilen asli ve fer’i amme 

alacakları; 

 Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,  

 Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,  

 Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,  

 Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 

Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı 

ve akaryakıt fiyat farkı, 
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 Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,  

ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile 

kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların 

beyanı,  

d) 30/6/2016 tarihinden önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 

doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen  

 Gümrük vergileri,  

 İdari para cezaları,  

 Faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,  

e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip 

edilen ve ödenmemiş olan 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin;   

 Sigorta primi,  

 Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,  

 İşsizlik sigortası primi,  

 Sosyal güvenlik destek primi, 

 İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, 

 Bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, 

araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 

 30/6/2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, 

 Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 

 Genel sağlık sigortası prim alacakları ile, 

bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 

f) İl özel idarelerinin,  

 İdari para cezaları, 

 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip 

edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları, 

g) Belediyelerin; 

 İdari para cezaları, 

 Beyana dayanan vergilerde 30.06.2016 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  
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 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  

 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden önce olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,  

 Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/6/2016 

tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su, 

atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 

 Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/6/2016 

tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı 

atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 

ğ) İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri 

su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/6/2016 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları,  

1.2Ortak Hükümler 

Buna göre; Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen; 

 İkinci ayın sonun kadar başvuruda bulunmaları, 

 Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve belediyelere bağlı tahsil 

daireleri tarafından takip edilen borçların ilk taksit ödemelerine üçüncü aydan, 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen borçların ilk taksit 

ödemelerine dördüncü aydan,   

başlamak ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. 

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak borcunun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde peşin  

olarak ödeyen mükellefler, Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine geçen süre için bir faiz 

ödemeyecekleri gibi, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı da ½ oranında 

ödeyeceklerdir. 

Ödemelerini taksitle yapmak isteyen mükellefler ise başvurularında 6, 9, 12, 18 ay taksit 

seçeneklerinden birisini tercih etmek zorunda olup, taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutarlar aşağıdaki katsayılar ile çarpılacak ve bulunacak tutar taksit sayısına bölünmek 

suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.  

Taksit Sayısı Katsayı 

6 Ay 1,045 

9 Ay 1,083 

12 Ay 1,105 
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18 Ay 1,150 

 
Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ödenmesi şart olup, kalan taksitlerden, bir takvim 

yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi mümkün olup, süresinde 

ödenmeyen tutarlar son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı ile birlikte ödenecektir. 

Ödemelerin kredi kartı ile yapılması mümkün olup, Kanun hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava 

açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve Kanun yollarına başvurulmaması şarttır. 

Yapılandırılan borçları için bu Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk 

tarhiyata/tahakkuka ilişkin alacaklar başka bir işleme gerek olmadan takibe alınır. 
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2. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen 

alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; 

2.1.1 Vergi Asılları ile Asla Bağlı Kesilen Cezalar 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş vergilerinbu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte bu 

Kanun kapsamında ödenmesi halinde gecikme faizi ve bu vergilere bağlı idari para cezalarının tamamı 

silinecektir. 

2.1.2 Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilen Cezalar 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bir vergi aslına bağlı olmayan 

vergi cezalarının ½’si bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak 

hesaplanacak tutar ile birlikte bu kanun kapsamında ödendiği takdirde, cezanın ½’si ile tamamına ait 

fer’i alacaklar silinecektir. 

2.1.3 İdari Para Cezaları 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

birlikte bu Kanun kapsamında ödendiği takdirde, idari para cezalarına ait gecikme zammı ve gecikme 

faizi gibi fer’i alacakların tamamı silinecektir. 

2.1.4 Diğer Amme Alacakları 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan diğer amme alacakları bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

birlikte ödenmesi halinde, bu amme alacaklarına ait olan gecikme zammı ve gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı silinecektir. 

2.1.5 5736 sayılı Kanun Kapsamındaki Alacaklar 

5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci 

maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 

tutarlar bu madde kapsamında ödendiği takdirde, 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki 

oranındaki faiz alacaklarının tamamı silinecektir. 
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2.1.6 2016/1.Dönem Geçici Vergi Borçları 

2016 yılının 1. Dönemi ile ilgili olarak tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

ödenmemiş olan geçici vergiler bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutar ödendiği takdirde,gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tamamı silinecektir. Ayrıca, 2016 yılına ilişkin olarak verilecek gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde 

geçici verginin mahsubunda bu tutar için yapılandırmanın bozulmamış olması şartı ile verginin ödenmiş 

olması şartı aranmayacaktır. 

2.1.7 Motorlu Taşıtlar Vergisi  

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte bu Kanun kapsamında ödendiği 

takdirde fer’i alacaklar silinecektir.  

2.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen 

Alacaklar 

2.2.1 Vergi Asılları ile Asla Bağlı Kesilen Cezalar 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş gümrük vergileri bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte 

ödendiği takdirde, gecikme faizi ve bu vergilere bağlı idari para cezalarının tamamı silinecektir. 

2.2.2 Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilen Cezalar 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş vergi aslına bağlı olmayan idari 

para cezalarının tamamı silinecektir. 

2.2.3 Eşyanın Gümrük Değerine Bağlı Cezalar 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz ödeme süresi geçmemiş olan eşyanın gümrük değerine 

bağlı idari para cezalarının %30’unun bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 

esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde kalan %70’lik kısmı silinecektir. 

2.3 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları  

Haziran/2016 ve önceki aylara ait olup, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde 

ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; 
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a) Sosyal Güvenlik Primi, 

b) Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı, 

c) İşsizlik Sigortası Primi, 

d) Sosyal Güvenlik Destek Primi 

e) Bildirgelere ait damga vergisi, özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payı 

asıl alacak ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde 

gecikme zammı ve gecikme cezası gibi fer’i alacaklar silinecektir. 

30.06.2016 tarihi dahil olmak üzere bu tarih itibariyle işlenen fiillere ilişkin olarak bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş olan SGK idari para cezalarının %50’si ve Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde kalan %50 kısım ile gecikme zammı ve 

gecikme cezası gibi fer’i alacaklar silinecektir. 

Ayrıca Kanun kapsamına giren alacakların asıllarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş 

olmasına rağmen, fer’i alacakların ödenmemiş olması durumunda fer’i alacağın %40’ının ödenmesi 

durumunda kalan %60’lık kısım silinecektir. 
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3. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR  

3.1 Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklar 

3.1.1 Vergi Mahkemelerinde Dava Açılmış (İlk Derece Yargı Mercii) Alacaklar 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava 

açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarına ilişkin 

tahakkuklarda; vergi aslının ½’si  bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde, kalan vergi aslının ½’si ve fer’i alacaklar 

ile asla bağlı olarak kesilen cezaların tamamı silinecektir. 

3.1.2 İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar 

Mükellefler tarafından dava açılmış ve karara bağlanmış olan vergi tahakkuklarından bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibariyle yargı merciinin kararına;  

 İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş  

 İtiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş  

 Karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış  

vergi tarhiyatlarına ilişkin olarak Bölge idare mahkemeleri ve danıştay aşamasında olup verilmiş olan 

kararın;  

Terkine İlişkin Karar Olması Halinde;Vergi aslının %20’sinin (Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

bulunacak tutar ile birlikte) ödenmesi halinde kalan vergi aslının %80’si ve fer’i alacaklar ile asla bağlı 

olarak kesilen cezaların tamamı silinecektir. 

Tasdik veya Tadilen Tasdike İlişkin Karar Olması Halinde;Vergi aslının tamamının (Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak bulunacak tutar ile birlikte) ödenmesi halinde fer’i alacaklar ile asla bağlı olarak 

kesilen cezaların tamamı silinecektir. 

Bozma Kararı Olması Halinde;Vergi aslının %20’sinin (Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

bulunacak tutar ile birlikte) ödenmesi halinde kalan vergi aslının %80’si ve fer’i alacaklar ile asla bağlı 

olarak kesilen cezaların tamamı silinecektir. 

Kısmen Onama Kararı Olması Halinde;Onanan amme alacağının tamamının (Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak bulunacak tutar ile birlikte) ödenmesi halinde fer’i alacaklar ile asla bağlı olarak 

kesilen cezaların tamamı silinecektir. 
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Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde;Bozulan kısım amme alacağının aslının %20’sinin (Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak bulunacak tutar ile birlikte) ödenmesi halinde, bozulan kısım vergi aslının 

%80’i ve fer’i alacaklar ile asla bağlı olarak kesilen cezaların tamamı silinecektir. 

3.1.3 Dava Açılmış Vergi Cezaları 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açılmış asla bağlı vergi cezalarının 

tamamı, vergi asıllarının ödenmiş ya da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenecek olması şartı ile 

silinecektir.  

Mükellefler tarafından asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları son durumlarına göre;  

 Dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olanların %25’inin, 

 İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında son kararın terkin olması halinde %10’unun 

 İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında son kararın tasdik olması halinde %50’sinin 

 Bozma kararı olması halinde %25’inin, 

 Kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısım için ikinci fıkranın (b) 

bendindeki esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranlarının yarısının, bozulan 

kısım için %25’inin  

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezalar silinecektir. 

3.1.4 Uzlaşma Başvurusunda Bulunmuş Olanlar 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak 

üzere;  

 Başvuruda bulunulmuş uzlaşma günü verilmemiş  

 Uzlaşma günü gelmemiş,  

 Uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş  

gümrük vergileri ve idari para cezaları için dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş gümrük 

vergileri ve idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

3.1.5Taksit Süresince Cari Dönem Vergilerinin  

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme alacaklarından  

 Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,  

 Gelir (stopaj) vergisi,  

 Kurumlar (stopaj) vergisi,  

 Katma değer vergisi, 

 Özel tüketim vergisi  
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için bu madde ile yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi 

türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir 

vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde 

yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

3.2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen 
Alacaklar 
 

3.2.1 Vergi Mahkemelerinde Dava Açılmış (İlk Derece Yargı Mercii) Alacaklar 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açılmış ya da dava süresi henüz 

geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkukların (itiraz süresi geçmemiş veya itirazda bekleyen 

tahakkuklar dahil olmak üzere) %50’sinin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

birlikte ödenmesi halinde kalan %50’si ve gecikme faizi ile bu vergilere bağlı idari para cezalarının 

tamamı silinecektir. 

3.2.2 İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar 

Mükellefler tarafından dava açılmış ve karara bağlanmış olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklardan 

bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yargı merciinin kararına;  

 İtiraz/istinaf ya da temyiz süreleri geçmemiş,  

 İtiraz ya da temyiz yoluna başvurulmuş,  

 Karar düzeltme talep süresi geçmemiş, 

 Karar düzeltme yoluna başvurulmuş,  

tahakkukların %20’sinin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte 

ödenmesi halinde kalan %80’i ve gecikme faizi ile bu vergilere bağlı idari para cezalarının tamamı 

silinecektir. 

3.2.3 Dava Açılmış İdari Para Cezaları 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açılmış asla bağlı idari para cezalarının tamamı gümrük 

vergilerin ödenmiş ya da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenecek olması şartı ile silinecektir. 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açılmış asla bağlı olmayan idari 

para cezaları ise yargıda bulunduğu son duruma göre; 

- Dava açılmış olanların %25’inin 

- İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında son kararın terkin olması halinde %10’unun 

- İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında son kararın tasdik olması halinde %50’sinin 



   

   

12 
 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde kalan kısımları 

ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para cezaları ise yargıda bulunduğu son 

duruma göre; 

- Dava açılmış olanların %15’inin 

- İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasın son kararın terkin olması halinde %5’inin 

- İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasın son kararın tasdik olması halinde %30’unun 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde kalan kısımları 

ve gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. 

3.2.4 Uzlaşma Başvurusunda Bulunmuş Olanlar 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak 

üzere;  

 Başvuruda bulunulmuş uzlaşma günü verilmemiş  

 Uzlaşma günü gelmemiş,  

 Uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş  

gümrük vergileri ve idari para cezaları için dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş gümrük 

vergileri ve idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 
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4. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER  

4.1 Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklar 

4.1.1 Tamamlanmamış İncelemeler ile Takdir, Tarh ve Tahakkuk İşlemleri 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, 

tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine (matrah ve vergi 

artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile) devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;   

 İnceleme sonuna göre tarh edilen verginin %50’si, 

 Tarh edilen verginin %50’sine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, 

 İhbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak 

gecikme faizinin tamamının, 

 Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin 

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunularak ilk taksit 

ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte 

ödenmesi şartıyla; 

 Kalan vergi aslının %50’si, 

 Vergi aslına bağlı olmayan cezanın %75’i, 

 Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin, 

 Vergi aslına bağlı cezaların 

tamamı silinir. 

4.1.2 Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporları  

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı 

halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları 

ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Bu tarhiyat üzerine yukarıda 

belirtilen tamamlanmış incelemeler ile takdir işlemlerine göre Kanun hükümlerinden yararlanılabilir. 

4.1.3 Pişmanlıkla Beyanda Bulunulması veya Kendiliğinden Beyan 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlanacağı ikinci ayın sonuna kadar Vergi Usul Kanunu’nun 371 

inci maddesine göre pişmanlıkla beyanda bulunulması ve tahakkuk edecek vergilerin Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde pişmanlık zammı ve vergi 

cezalarının tamamı silinecektir. 



   

   

14 
 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlanacağı ikinci ayın sonuna kadar kanuni süresinden sonra 

kendiliğinden beyanda bulunulması ve tahakkuk ettirilen vergilerin Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenmesi halinde gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı 

silinecektir.  

4.2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen 

Alacaklar 

4.2.1 Pişmanlıkla Beyanda Bulunulması veya Kendiliğinden Beyan 

Mükellefler tarafından bu Kanunun yayımlanacağı ikinci ayın sonuna kadar 4458 sayılı Gümrük 

Kanununa ve diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde beyan edilmeyen aykırılıkların; 

 İlgili gümrük idaresine bildirilmesi ve  

 Tahakkuk edecek vergilerin (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

birlikte) ödenmesi halinde  

gecikme faizi ve idari para cezalarının tamamı silinecektir. 
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5. MATRAH ARTIRIMI  

5.1 Gelir ve Kurumlar Vergisinde  Matrah Artırımı  

6736 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının a) bendi uyarınca gelir/kurumlar vergisi 

mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık gelir/kurumlar 

vergisi beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyan ettikleri vergi matrahlarını, 31.10.2016 

tarihine kadar; 

 2011 yılı için %35, 

 2012 yılı için %30, 

 2013 yılı için %25, 

 2014 yılı için %20, 

 2015 yılı için %15 

oranından az olmamak şartıyla (asgari aşağıda belirtilen tutarlarda) artırdıkları taktirde, artırımda 

bulundukları yıllar için kendileri hakkında gelir/kurumlar vergisi incelemesi ve gelir/kurumlar vergisi 

tarhiyatı yapılmayacaktır. 

5.1.1 Gelir Vergisi Matrah Artırımı 

Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir 

vergisi beyannamelerinde yer alan (vergilendirmeye esas alınacak) matrahlarının hangi oranda 

artırılacağı ve  

f) Zarar beyan edilmiş olması,  

g) İndirim ve istisnalar nedeni ile matrah oluşmamış olması,  

h) Hiç beyanname verilmemiş olması,  

halleri de dahil olmak üzere, asgari artırımda bulunabilecekleri artırım tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.  

İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN 

 
Yıllar 

Matrah Artırım 
Oranı (%) 

Asgari Artırım 
Tutarı  

(TL) 

Vergi  
Oranı  

(%) 

İndirimli  
Oran  
(%) 

2011 35 9.500 TL 20 15 

2012 30 9.890 TL 20 15 

2013 25 10.490 TL 20 15 

2014 20 11.160 TL 20 15 

2015 15 12.650 TL 20 15 
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BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI 

 
Yıllar 

Matrah Artırım 
Oranı (%) 

Asgari Artırım 
Tutarı  

(TL) 

Vergi  
Oranı 
 (%) 

İndirimli  
Oran 
 (%) 

2011 35 14.000 TL 20 15 

2012 30 14.820 TL 20 15 

2013 25 15.740 TL 20 15 

2014 20 16.740 TL 20 15 

2015 15 18.970 TL 20 15 

 
Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için, bilanço esasına göre 

defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibariyle 1/10’undan az olamaz.  

BASİT USULDE DEFTER TUTANLAR 

 
Yıllar 

Asgari Artırım Tutarı 
(TL) 

Vergi Oranı 
(%) 

Ödenecek Asgari Vergi 
(TL) 

2011 1.400 TL 20 280,00 TL 

2012 1.482 TL 20 296,40 TL 

2013 1.574 TL 20 314,80 TL 

2014 1.674 TL 20 334,80 TL 

2015 1.897 TL 20 379,40 TL 

 
Geliri, sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için bilanço esasına göre defter tutan 

mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibariyle 1/5’inden az olamaz.  

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ 

 
Yıllar 

Asgari Artırım Tutarı 
(TL) 

Vergi Oranı 
(%) 

Ödenecek Asgari Vergi 
(TL) 

2011 2.800 TL 20 560,00 TL 

2012 2.964 TL 20 592,80 TL 

2013 3.148 TL 20 629,60 TL 

2014 3.348 TL 20 669,60 TL 

2015 3.794 TL 20 758,80 TL 
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Diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş 

tutardan az olamaz. 

DİĞER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 

 
Yıllar 

Asgari Artırım Tutarı 
(TL) 

Vergi Oranı 
(%) 

Ödenecek Asgari Vergi 
(TL) 

2011 9.500 TL 20 1.900,00 TL 

2012 9.890 TL 20 1.978,00 TL 

2013 10.490 TL 20 2.098,00 TL 

2014 11.160 TL 20 2.232,00 TL 

2015 12.650 TL 20 2.530,00 TL 

 
Ayrıca, gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılacak matrah artırımlarında; 

i) İlgili yıllar itibariyle gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz, 

j) Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerin, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap 

olmamaları için her bir gelir unsuru için matrah artırımı yapılması şarttır. 

5.1.2 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları 

kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan (vergilendirmeye esas alınacak) matrahlarının hangi 

oranda artırılacağı ve  

k) Zarar beyan edilmiş olması,  

l) İndirim ve istisnalar nedeni ile matrah oluşmamış olması,  

m) Hiç beyanname verilmemiş olması,  

halleri de dahil olmak üzere, asgari artırımda bulunabilecekleri artırım tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.  

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 

 
Yıllar 

Matrah Artırım 
Oranı (%) 

Asgari Artırım 
Tutarı  

(TL) 

Vergi  
Oranı  

(%) 

İndirimli  
Oran  
(%) 

2011 35 28.000 TL 20 15 

2012 30 29.650 TL 20 15 

2013 25 31.490 TL 20 15 

2014 20 33.470 TL 20 15 

2015 15 37.940 TL 20 15 
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5.1.3İndirimli Oran  

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait ; 

n) Beyannamelerini süresi içinde vermiş olmaları  

o) Süresinde vermiş oldukları beyannamelerde tahakkuk eden vergilerini yasal süresi içinde ödemiş 

olmaları,  

p) Bu Kanun’un 2 inci maddesi (Kesinleşmiş Alacaklar) ve 3 üncü maddesi (Kesinleşmemiş ve Dava 

Safhasında Bulunan Alacaklar) hükümlerinden yararlanmamış olmaları,  

halinde matrah artırımı nedeni ile ödeyecekleri vergi indirimli (%15) orandan vergilendirilir. İstisna, 

indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması 

halinde de bu hüküm uygulanır. 

5.1.4 Geçmiş Yıl Zararları 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ilişkin olarak 2015 ve 

önceki dönem beyannamelerinde yer alan geçmiş yıl zararlarının %50’si, 2016 ve izleyen yıllar 

karlarından mahsup edilemeyecektir. Diğer bir ifade ile matrah artırımında bulunulması halinde geçmiş 

yıl zararlarının %50’sinin mahsup hakkı kaybedilecektir. 

Ayrıca, istisna ve indirimler nedeni ile gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar 

ile geçmiş yıl zararları, matrah artırımı yapılarak artırılan matrahtan indirilemeyecektir. 

5.1.5 Kesinti Yolu İle Ödenen Vergiler 

Matrah artırımında bulunan mükellefler tarafından yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha 

önce tevkif sureti ile ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat 

hakkı saklıdır. 

5.1.6 İşe Başlama ve İşi Bırakma Gibi Hallerde Matrah Artırımı 

İşe başlama veya işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş olan mükelleflerin, ilgili 

yıllar için belirlenen asgari matrah tutarları, faaliyette bulundukları ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) 

dikkate alarak hesaplanacaktır. 

5.1.7 Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Kesinleşen Tarhiyatlar 

Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce yapılmış ve kesinleşmiş olan tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 
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5.1.8 Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı 

Mükelleflerin 2011-2015 yıllarına ilişkin olarak ilgili yıl hesaplanan K.D.V. tutarlarını aşağıda belirtilen 

oranlarda artırmaları halinde, artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak KDV incelemesi yapılmayacak ve 

tarhiyatta bulunulmayacaktır. 2011-2015 yıllarında K.D.V. matrahlarının tamamı artırabileceği gibi, 

sadece istenilen yılda artırım yapılması da mümkündür. Ancak, yıla ait herhangi bir ay için artırım 

yapılması mümkün değildir.  

KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI 

Yıllar Artırım Oranı 

2011 % 3,5 

2012 % 3,0 

2013 % 2,5 

2014 % 2,0 

2015 % 1,5 
 

5.1.9Ücretler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisi  

2011-2015 yıllarında vergi sorumlusu oldukları ücretlerin gelir vergisi stopajlarını beyan etmeyen ya da 

eksik beyan eden mükellefler,  bu yıllara ait muhtasar beyannamelerinde bulunan yıllık ücret gelir 

stopaj toplamlarını aşağıda belirtilen oranlarda artırmaları halinde, artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak 

ücret gelir stopajı yönünden inceleme yapılmayacak ve tarhiyatta bulunulmayacaktır.  2011-2015 

yıllarında ücret gelir stopajlarının tamamı artırabileceği gibi, sadece istenilen yılda artırım yapılması da 

mümkündür. Ancak, yıla ait herhangi bir ay için artırım yapılması mümkün değildir.  

ÜCRET GELİR STOPAJ ARTIRIMI 

Yıllar Artırım Oranı 

2011 % 6 

2012 % 5 

2013 % 4 

2014 % 3 

2015 % 2 
 

Bu kapsamda vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak; 

1) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması 

hâlinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ 

edilerek,  

2) Hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine 

esas olmak üzere en az; 
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 İlgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar 

işçi, 

 İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen 

ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi,  

 Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması 

hâlinde en az iki işçi, 

çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt 

tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden hesaplama yapılacaktır. 
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6. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ  

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 6 ıncı maddesi ile kayıt dışı 

faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi amacı ile; 

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara 

yansıtılmamış ya da işletmede bulunmadığı halde kayıtlarda olan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar ile, 

b) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2015 tarihi itibariyle 

bilançolarından görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından 

alacaklı olduğu tutarlar ile ortaklarına borçlu olduğu tutarlar arasındaki net alacaklarını 

bu Kanunun yayımlandığı üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairesine beyan etmek sureti ile kayıtlarını 

düzeltmelerine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi 

hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

6.1 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Bulunan Mallar 

Adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 

kendileri ya da bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından tespit edilecek rayiç bedel üzerinden 

hazırlayacakları bir envanter listesi  ile vergi dairelerine bildirerek defterlerine kaydedebileceklerdir. 

Mükellefler tarafından bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır. 

Mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtialar için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı bir özel 

karşılık hesabı açacaklardır. 

Emtia için ayrılan ve özel bir karşılık hesabına kaydedilen karşılıklar, ortaklara dağıtılması veya 

işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık ise birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir. 

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın 

alınan mal olarak kaydedeceklerdir. 

KDV Sorumluluğu 

Mükellefler tarafından envanter listesi ile vergi dairesine bildirilen ve defterlerine kaydedilen; genel 

orana tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia bedeli için %10, indirimli orana tabi makine, 

teçhizat ve demirbaşlar ile emtia bedeli üzerinden ise tabi olduğu oranın ½’si esas alınarak 

hesaplanacak KDV’si beyanname verme süresi içinde 2 numaralı Sorumlu Sıfatıyla KDV beyannamesi ile 

beyan edilecek ve bu süre içinde ödenecektir. 
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ÖTV Sorumluluğu 

Mükellefler tarafından özel Tüketim Vergisi konusuna giren malların bu kapsamda beyan edilmesi ve 

alış belgelerinin ibraz edilememesi durumunda, bu malların beyan tarihindeki miktarı ile emsal bedeli 

üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisi, beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile 

beyan edilecek ve bu süre içinde ödenecektir. Bu şekilde ödenecek ÖTV için vergi cezası 

kesilmeyecektir. 

Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Bulunan ve Bu Kapsamda Beyan Edilen Malların 

Satışı 

Kayıtlarda olmayan ancak, işletmede bulunan ve 6736 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen emtia, 

makine, teçhizat ve demirbaşların satılması halinde satış bedeli bunların deftere kaydedilen değerinden 

düşük olamayacaktır. 

Örnek Muhasebe Kayıtları 

Emtia Beyanına İlişkin; 

Mükellef kurum tarafından genel oranda (%18) KDV’sine tabi 1.000.000 TL tutarındaki bir emtianın 

kayıtlarında yer almadığı ancak işletmede bulunduğu gerekçesi ile beyanda bulunulması halinde 

girilecek muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır; 

Borçlu Hesap Borçlu Tutar Alacaklı Hesap Alacaklı Tutar 

153 Ticari Mallar (*) 1.000.000   

191 İndirilecek KDV 100.000   

  525 Kayıtlara Alınan Emtia Karşılığı 
- 6736 Sayılı Kanun Emtialar 

1.000.000 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 
- Sorumlu Sıfatıyla KDV 

100.000 

(*) Stok grubunda ilgili stok hesabı kullanılmalıdır. Örneğin ilk madde ve malzeme için “150- İlk Madde 

Malzeme” hesabı gibi.  

Makine, Teçhizat ve Demirbaş Beyanına İlişkin; 

Mükellef kurumun genel oranda (%18) KDV’sine tabi 1.000.000 TL tutarındaki bir demirbaşın 

kayıtlarında yer almadığı ancak işletmede bulunduğu gerekçesi ile beyanda bulunulması halinde 

girilecek muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır; 
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Borçlu Hesap Borçlu 
Tutar 

Alacaklı Hesap Alacaklı Tutar 

255 Demirbaşlar (*) 1.000.000   

689 D. Olağandışı Gid. ve Zararlar 
-6736 Sayılı Kanun KKEG 

90.000   

  525 Kayıtlara Alınan Emtia Karşılığı 
- 6736 Sayılı Kanun Sabit Kıymetler 

1.000.000 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 
- Sorumlu Sıfatıyla KDV 

90.000 

(*) Duran varlıklar grubunda ilgili varlık hesabı kullanılmalıdır. Örneğin tesis, makine ve cihazlar için 

“253- Tesis, Makine ve Cihazlar” hesabı gibi.  

6.2 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Mallar 

Adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan emtialarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’idenemtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen 

gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenleyecek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine 

getireceklerdir. 

Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilememesi durumunda, mükellefin bağlı olduğu 

meslek odasının belirleyeceği oran esas alınacaktır. 

Bu hükme göre ödenmesi gereken KDV ilk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler 

beyanname verme süresini takip eden 2 ve  4 üncü ayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir. 

Eczanelerin Kayıtlarında Olmayan İlaçlar 

Eczaneler kayıtlarında yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmek ve %4 oranında KDV 

hesaplamak sureti ile kayıtlarından çıkartabileceklerdir. Bu şekilde hesaplanan KDV’si ayrı bir 

beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Ödenen bu vergi 

KDV’sinden indirim konusu yapılamayacak ve gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

dikkate alınamayacaktır. 

Örnek Muhasebe Kayıtları 

Örnek 1 - Mükellef kurum tarafından genel oranda (%18) KDV’sine tabi kayıtlarında 900.000 TL 

tutarındaki bir emtiasının yer aldığı ancak işletmede bulunmadığı gerekçesi ile fatura düzenlemesi 

halinde girilecek muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (Emtianın emsal satış bedeli 1.000.000 TL 

olarak alınmıştır.) 
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Borçlu Hesap Borçlu 
Tutar 

Alacaklı Hesap Alacaklı Tutar 

689 D. Olağandışı Gid. ve Zararlar 
-6736 Sayılı Kanun KKEG 

1.180.000   

  600 Yurtiçi Satışlar 
- 6736 Sayılı Kanun Kap. Stok Düz. 

1.000.000 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 
- Sorumlu Sıfatıyla KDV 

180.000 

* Bu kayıttan sonra söz konusu emtia stok hesaplarından çıkartılarak “620-Satılan Mamuller Maliyet” ve 

“621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti” gibi maliyet hesaplarına alınacaktır. Ayrıca burada hesaplanan 

180.000 TL KDV’si ayrı bir beyanname ile beyan edilecek ve 3 taksitte ödenecektir. 

Örnek 2- (A) Eczanesi tarafından kayıtlarında 1.000.000 TL tutarındaki bir ilaç yer aldığı ancak fiilen 

eczanede bulunmadığı gerekçesi ile fatura düzenlemesi halinde girilecek muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır; 

Borçlu Hesap Borçlu 
Tutar 

Alacaklı Hesap Alacaklı Tutar 

689 D. Olağandışı Gid. ve Zararlar 
-6736 Sayılı Kanun KKEG 

1.040.000   

  600 Yurtiçi Satışlar 
- 6736 Sayılı Kanun Kap. Stok Düz. 

1.000.000 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 
- Sorumlu Sıfatıyla KDV 

40.000 

* Bu kayıttan sonra söz konusu ilaçlar stok hesaplarından çıkartılarak “621- Satılan Ticari Mallar 

Maliyeti” hesabına alınacaktır. Ayrıca burada hesaplanan 40.000 TL KDV’si ayrı bir beyanname ile beyan 

edilecek ve beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

6.3 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu, 

Ortaklardan Alacaklar ve Bunlarla İlgili Diğer İşlemler 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2015 tarihi itibariyle 

düzenledikleri bilançolarında görülen ancak, fiilen işletmelerinde bulunmayan; 

c) Kasa mevcutları,  

d) Ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net 

fark ile, 

e) Bunlarla ilgili olmakla birlikte diğer hesaplarda yer alan (Örnek: 121 hesapta bulunan ortaktan 

senetli alacaklar ve 195 hesapta bulunan ortaktan iş avansı alacakları) tutarlar,  

bu Kanunun yayımını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairesine beyan edilmek sureti ile 

düzeltilebilecektir. 
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Bu kapsamda beyan edilen gelirler üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi 

içinde ödenecektir. Ödenen bu vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ve beyan edilen 

tutarlar ile birlikte kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Örnek Muhasebe Kayıtları 

Örnek 1 - Mükellef kurum tarafından Nisan/2016 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde 

yer alan 31.12.2015 tarihli bilançoda görülen 100.000 TL tutarındaki kasa mevcudu, 500.000 TL 

tutarındaki 131 hesapta görülen ortaklardan alacağı ile 400.000 TL tutarındaki 121 hesapta görülen 

ortaklardan senetli alacağının fiilen bulunmadığı gerekçesi ile 6736 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinden 

yararlanılması durumunda muhasebe kayıtları 

Borçlu Hesap Borçlu 
Tutar 

Alacaklı Hesap Alacaklı Tutar 

689 D. Olağandışı Gid. ve Zararlar 
-6736 Sayılı Kanun KKEG 

1.030.000   

  100- Kasa  100.000 

  131 Ortaklardan Alacaklar 500.000 

  121 Alacak Senetleri 400.000 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 30.000 
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7. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI  

7.1 Yurtdışında Bulunan Varlıklar 

Gerçek ve tüzel kişilere yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını, 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirmeleri durumunda serbestçe tasarruf etme 

imkanıgetirilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutan mükellefler, bu kapsamda Türkiye’ye getirdikleri 

varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, 

vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinde 

çekebileceklerdir. 

Yurtdışında bulunan bu varlıkların, 31.12.2016 tarihine kadar yine yurt dışında bulunan banka ve 

finansal kurumlardan kullanılan krediler borçlarının kapatılmasında kullanılması durumunda, Türkiye’ye 

getirilme şartı aranmayacaktır. Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı 

bulunan sermaye avanslarının, yurtdışında bulunan söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirilmek sureti 

ile karşılanması halinde, söz konusu avanslar defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde 

hükümlerinden faydalanabilecektir. 

Bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden 

çıkartılmasından doğan zararlar gelir/kurumlar vergisi bakımından gider veya indirim olarak kabul 

edilmeyecektir. 

7.2 Yurtiçinde Bulunan Varlıklar 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

taşınmazları 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni 

defterlerine kaydedebilecektir. Bu şekilde kaydedilen varlıklar, vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.  

Bakanlar Kurulu bu madde de yer alan süreleri 6 aya kadar uzatmaya ve Maliye Bakanlığı usul ve 

esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

 
Celal Şen 
Denetim Müdürü 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 


